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UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI 
Akademický senát Přírodovědecké fakulty UP 

Zápis č. 19 

ze zasedání Akademického senátu PřF UP 

dne  15. prosince 2010

 
 

Přítomni: 

13 členů AS PřF, 

děkan: prof. J. Ševčík 

proděkani : doc. I. Smolová, prof. T. Opatrný           

omluveni: dr. Z. Dobešová, dr. M. Duchoslav, P. Dudková, dr. M. Fňukal, dr. T. Fürst, L. Hulec,        

J. Macháček, dr. V. Pechanec 

 

Zasedání zahájil a řídil předseda AS PřF UP dr. Marek Jukl.  

 

Bod 1. Kontrola zápisu z jednání AS PřF UP ze dne 10. listopadu 2010 

Zápis ze zasedání AS PřF UP ze dne 10. listopadu  2010 byl bez připomínek schválen. 

 

Bod 2. Zpráva z jednání AS UP 

 

Dr. M. Jukl podal zprávu z jednání AS UP,  PřF UP předložila na toto jednání změnu Statutu PřF UP 
vyplývající ze schválení vzniku fakultního pracoviště PřF UP katedry biofyziky a návrh změny VJŘ 
AS PřF  UP. 

Akademický senát UP změnu Statutu PřF UP (Organizačního řádu) vyplývající ze zřízení Katedry 
biofyziky PřF UP schválil. Nabývá účinnosti dnem 1.1.2011. 

Návrh změny VJŘ AS PřF  UP (změna počtu senátorů „za obor“ volených z řad akademických 
pracovníků) Akademický senát UP neschválil, ačkoli LK AS UP doporučila návrh schválit. 
 
Vzhledem k této skutečnosti dr. M. Jukl projednal věc s panem děkanem, který předkládá 
pozměněný návrh v článku 4 odst. 1 VJŘ AS PřF UP (Materiál předložen písemně).   
 
 

 

Schválený program zasedání AS PřF UP : 
1. Kontrola zápisu  
2. Zpráva z jednání AS UP 
3. Příprava voleb do AS PřF UP 
4. Informace o pedagogických záležitostech (proděkanka I. Smolová) 
5. Různé 
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Hlasování 1 

 

 Hlasování 1: AS PřF UP schvaluje Návrh na úpravu Volebního a jednacího řádu PřF UP 

v Olomouci. 

 

Výsledek hlasování:  

 pro 13 

 proti 0 

 zdržel se 0 

 

Závěr hlasování: Návrh byl přijat. 

 

 

Bod 3. a 4. Příprava voleb do AS UP a Příprava voleb do AS PřF UP 

 

Předseda AS PřF UP seznámil AS PřF UP s tím, že AS UP předložil fakultním senátům v souladu 
s platným Volebním a jednacím řádem AS UP usnesení o vyhlášení voleb do AS UP na funkční 
období 2011-2014 včetně časového harmonogramu voleb s žádostí o ustavení dílčích volebních 
komisí (do 18.2.2011), stanovení míst a data voleb a jejich zajištění na fakultách: 
AS UP schválil usnesení o vyhlášení voleb do Akademického senátu UP na funkční období  
od 27. 5. 2011 do 27. 5. 2014 včetně  časového harmonogramu jednotlivých úkonů vztahujících se 
k volbám:  
1. Zvolení členů dílčích volebních komisí:          do pátku 18. 2. 2011  
2. Návrhy kandidátů do AS UP:          do pátku 11. 3. 2011  
3. Zveřejnění termínů a míst konání voleb na fakultách,   
    seznamu voličů a kandidátní listiny          do pátku 18. 3. 2011  
4.  Rozmezí pro konání voleb               pátek  25. 3. 2011 – středa 13.4.2011 
5.  Případné opakování voleb               středa 20. 4. 2011 
 

Vzhledem k tomu, že v roce 2011 (4. května) končí i volební období AS PřF UP, navrhl předseda 

dr.M.Jukl uskutečnit volby do AS PřF UP společně s volbami do AS UP. Vzhledem k lhůtám 

vyplývajícím pro volby do AS PřF UP, navrhuje, aby se volba do AS UP na PřF UP uskutečnily ve 

dnech úterý 12.4. a středa 13.4.2011. 

 

Hlasování 2: AS PřF UP stanoví termín konání voleb do AS UP na PřF UP na dny 12.4. a 13.4.2011 

 

Výsledek hlasování:  

 pro 13 

 proti 0 

 zdržel se 0 

 

Závěr hlasování: Návrh byl přijat. 

 

 

Na příštím zasedání AS PřF UP budou ustaveny 

- volební komise pro volby do AS PřF UP a 

- dílčí volební komise pro volby do AS UP na PřF UP. 
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Dále budou vyhlášena volební místa, aby oznámení o volbách mohlo být vyvěšeno ve lhůtě do 

11.2.2011. 

Dále byl navržen termín uzávěrky kandidátů pro volby do AS PřF UP (shodně s termínem AS UP), 

návrhy budou předávány příslušným volebním komisím. Současně byla, v souladu s ust. §§ 27/2 a 

70 zákona o vysokých školách a čl. 7 Statutu PřF UP deklarována příslušnost k akademické obci (pro 

výkon aktivního volebního práva i pro kandidaturu) takto: 

Členem Akademické obce fakulty jsou 

a. studenti zapsaní ke studiu na fakultě 

b. akademičtí pracovníci působící na fakultě, tj. : zaměstnanci UP, kteří mají v pracovní 
smlouvě, resp. dohodě o práci konané mimo pracovní poměr, vymezen výkon práce 
na PřF UP v kategoriích profesor, docent, odborný asistent, asistent a lektor a dále ti 
vědečtí, vývojoví a výzkumní pracovníci, kteří v ní mají vymezenu pedagogickou 
činnost. 

c. osoba, která náleží současně do kategorie a. i b. (např. studenti DSP – zaměstnanci) si 
svou příslušnost jednoznačně zvolí; z druhého seznamu bude vyškrtnuta. 

 

 

Hlasování 3 

 

Hlasování 3: AS PřF UP 

1. vyhlašuje dle čl. 2 odst. 1 Volebního a jednacího řádu volby do AS PřF UP pro volební 

období 5.5.2011 – 5.5.2014 a stanoví termín jejich konání na dny 12.4. a 13.4.2011, 

2. stanoví uzávěrku návrhů na kandidáty na den 11.3.2011 12:00 hod., 

3. schvaluje pro účely voleb vymezení příslušnosti k Akademické obci fakulty jak uvedeno 

výše. 

 

Výsledek hlasování:  

 pro 13 

 proti 0 

 zdržel se 0 

 

Závěr hlasování: Návrh byl schválen. 

 

 

Bod 5. Informace o pedagogických záležitostech 
 
Proděkanka I. Smolová informovala o postupující práci na Studijním a zkušebním řádu UP.  
Komise usiluje o to, aby byl přijat s platností od 1. září 2011 tj. od nového akademického roku.  
Dále na fakultní úrovni probíhají změny v metodice doktorských programů.  
 

 

Bod 5. Různé 
 
Dr. M. Jukl informoval senátory o dopise dr. J. Lišky, který připomínkoval kroky nového vedoucího 
katedry botaniky a poprosil děkana J. Ševčíka o vyjádření. Děkan J. Ševčík se vyjádřil, že takové 
připomínky také obdržel a konstatoval, že směr rozvoje katedry a z toho plynoucí pracovně právní 
záležitosti na katedře jsou kompetenci vedoucího katedry. Konstatoval, že dr. Vladan Ondřej má 
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jako vedoucí K.botaniky jeho důvěru. Dále byla v diskusi otevřena i otázka botanické zahrady, pan 
děkan J. Ševčík přivítá návrhy, které povedou k oživení a jejímu většímu využití.  

 

Proděkan T. Opatrný informoval o dění v Radě VŠ. Posledního zasedání  předsednictva se zúčastnil i 

náměstek MŠMT Ing. Koucký, který má nyní na  starosti oblast VŠ. Informoval jednak o pokračování 

reformy terciárního  vzdělávání (nový pracovní tým a nové vedení projektu IPN - individuální 

projekt národní z OP VK- po doc. Fischerovi prof. Hálek) a také o záměru  vypsat nový IPN na 

podporu vzniku oborově specifických metodik hodnocení  výsledků výzkumu. Práce na nové 

metodice hodnocení výsledků je v současné  době i úkolem Rady pro výzkum, vývoj a inovace a její 

Komise pro hodnocení výsledků. 

Na toto téma se rozvinula široká diskuse na jednotlivá odborná témata.   

 

Dr. K. Hron měl dotaz na děkana J. Ševčíka ohledně vyúčtování zahraničních cestovních příkazů.  

Jednak na délku zpracování a na správnost zpracování, děkan J. Ševčík konstatoval, že vzhledem 

k dané situaci byla přijata nová pracovnice a sjednána náprava.  

 

Dále dr. K. Hron připomněl problém s parkovacími místy na kola, děkan J. Ševčík oznámil, že je 

provedena objednávka na pletivo a v nejbližší době tento problém bude vyřešen. 

 

 
 

 
  

 

Příští jednání AS PřF:   

9. února 2011 ve 13 hodin, v zasedací místnosti děkanátu, 17. listopadu 12, Olomouc   

 

Zapsala:  Jana Mlčochová 

 

Schválil:  RNDr. Marek Jukl, Ph.D., předseda Akademického senátu PřF 

 

Závěry z jednání AS PřF UP dne 15. prosince 2010 

 do AS PřF  stanovil termín pro konání voleb do AS PřF UP a do AS UP na dny úterý a 

středa 12. a 13. dubna 2011 

 Termín uzávěrky kandidátů pro volby je 11.3.2011 12:00 (náležitosti návrhu budou 

uvedeny v oznámení o volbých, která budou vyvěšena v únoru 2011) 

 AS byl seznámen s průběhem prací na nového Studijního a zkušebního řádu UP 

 AS byl seznámen se stanoviskem děkana fakulty k připomínkám týkajícím se katedry 

botaniky 


